
Възлюбени в Господа братя и сестри,
В ранното утро на Великия ден слад-

когласният звън на църковните камбани
отново ни прави съпричастни на неиз-
тощимата Пасхална радост, която като
истинска духовна пролет изпълва с кра-
сотата и силата си душите на жадува-
щите за обновен духовен живот по
цялата земя. Ведно с разцъфналата При-
рода, с неизказана радост празнуваме
светлото Възкресение Христово – праз-
ник на живота, Мира и радостта!

Христовото Възкресение е славно и
велико, единствено и неповторимо по
рода си събитие в цялата човешка исто-
рия. То е най-дълбоката и непоклатима
основа на нашата православна вяра и на
неизменното ни очакване за всеобщо
възкресение и живот в бъдещия век!

Възкресението на Богочовека Христа,
Спасителя на Света е неопровержим
факт, който се приема с вяра в благия
Божий промисъл за всечовешкото спа-
сение – победа над смъртта и злото, тър-
жество на живота и вечната правда.

Единствено фактът, че „Христос умря

и възкръсна, и оживя“(Рим.14:9), при-
дава действителен смисъл и подобаваща
цел на човешкия живот.

В нашия неспокоен век, когато най-ве-
ликия дар от Бога – живота на човека е
подценяван и по този начин се унижава
човешкото достойнство, нека ние, който
сме възлюбили Евангелското слово за
смислен живот, духовно възрастване и
творчески постижения в доброто, да съ-
действаме с всички сили, добра воля и
чиста съвест за изграждане на едно чо-
вешко общество сред нас в обичаната ни
Родина и в света, доколкото зависи от
нас, за по-щастливо бъдеще на сегаш-
ните и бъдещите поколения под покрова
на благия Божий промисъл.

Да отворим слух за думите на свети
апостол Павел: „Доколкото зависи от
вас, бъдете в мир с всички човеци“. Нека
този апостолски съвет да бъде Пасхалeн
поздрав на един към друг.

На любезните читатели на вест-
ник„ВЪРШЕЦ“ молитвено желая
здраве, бодрост и сили, да бъдат огрени
от незалязващата светлина на Христа

Жизнодавеца, за да приемат в сърцата си
Неговия спасителен поздрав: „Мир
вам!“ – „Радвайте се!“

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

НА МНОГАЯ ЛЕТА!

С неизменна обич във Възкръсналия
Христа Жизнодавца и благословение,

+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ
ДОМЕТИАН

Един от тях е д-р Георги Георгиев –
най-възрастният практикуващ в мо-
мента балнеолог и физиотерапевт в Бъл-
гария.

Изявеният лекар е роден през 1932 г. в
с. Вършец (сега град). Завършва сред-
ното си образование в новооткритата
гимназия на селото. Изключително уче-
нолюбив, постъпва като курсант в На-
родното военно-медицинско училище –
София, тъй като семейството му е много
бедно и родителите му нямат пари да го
издържат да следва. След завършване на
военно-медицинското училище, работи
като военен фелдшер в гр. Айтос.

Следва като студент във Висшия меди-
цински институт – София, като се дип-
ломира с пълно отличие.

От 1968 до 1972 г. работи като послед-
ния участъков лекар на община Вършец,
а след това като курортен лекар, какъвто
е и в момента.

Има придобити специалности по фи-
зикална медицина, балнеология и ману-
ална терапия.

Д-р Георгиев е първият главен лекар на
профилакториума на „Химко - Враца”
във Вършец. Бивш главен лекар на Ку-
рортната поликлиника и управител на
„Медицински център – Вършец” ЕООД.

В момента работи като специалист по
физикална медицина и завеждащ отде-
ление в СБР „Св. Мина” – гр. Вършец.

Доайенът на физиотерапевтите раз-
казва, че в курорта Вършец за пръв път
са използвани електровани, които са
били единствените електрически вани в
България. В нито един друг балнеологи-
чен курорт не е имало такива процедури
и почиващите са идвали специално във
Вършец, за да ги ползват.

Отдал на родното здравеопазване 64

години от живота си, той счита за свое
най-голямо постижение въвеждането и
прилагането на своя методика за пи-
тейно лечение с вършечка минерална
вода, която според него с успех конку-
рира водите на Хисаря, Горна баня и
Банкя. По този въпрос той започва да ра-
боти през 70-те години на 20 век. При-
знание за ефективността от питейно
лечение с минерална вода от Вършец е,
че Клиниката по нефрология към Вис-
шия медицински институт - София с ръ-
ководител проф. Цветан Димитров,
която по традиция изпраща всички
болни след ултразвуково разбиване на
бъбречни камъни за долекуване в Хи-
саря, започва да пренасочва болните от
Северна България към Вършец. Те два-
мата излизат с научен доклад от опита
си пред Национален симпозиум, прове-
ден през 80-те години на миналия век.
По този начин, показанията за лечение
във Вършец се разширяват значително –
с успех започват да се лекуват редица
болести на опорно-двигателния апарат,
на периферната и централна нервна сис-
тема, стомашно-чревни, бъбречно-уро-

логични, жлъчно-чернодробни. С тече-
ние на годините се въвеждат нови мето-
дики и апаратура.

„Доказано е, че химичното въздей-
ствие на минералната вода е с ограни-
чени възможности във времето, тъй като
йоните са в активно състояние около 30
дни, след което вече практически ги
няма във водата и тя става само тра-
пезна, без да притежава лечебни свой-
ства. Затова трябва да се знае, че с
бутилираната минерална вода не може
да се провежда питейно лечение”, под-
чертава балнеологът.

Д-р Георгиев е носител е на множество
престижни отличия на Министерство на
народното здраве, Българския червен
кръст и Националното движение за
трезвеност, но най-много цени присъде-
ното му звание „Почетен кръводарител
на Република България” и златна значка
на БЧК, защото смята, че по този начин
е помогнал безвъзмездно на хората,
освен със знанията и опита си на лекар,
но и с частица от себе си.

За изключителните му заслуги за по-
пуляризиране на курорта Вършец, за
това, че въвежда и полага основите на
питейното лечение с вършечка мине-
рална вода, за това, че няма човек от об-
щината, който да не го познава, за това,
че е помогнал на хиляди пациенти от
страната и чужбина, посетили балне-
ологичния курорт Вършец да възвърнат
здравето си, в момента Инициативен ко-
митет организира подписка и предложе-
ние д-р Георги Георгиев да бъде
удостоен със званието „Почетен граж-
данин на Вършец”.

Райна СИМОВА
Зам.-председател на Сдружение

„Гражданско общество – Вършец 2011”
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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

Заедно с разцъфващата природа, с нес-
тихваща радост празнуваме светлото
Възкресение Христово, което е велико,
единствено и неповторимо по рода си съ-
битие в цялата човешка история. То е
символ на нашата вяра в традициите, на
надеждата ни за по-добро бъдеще.

В навечерието на най-светлия христи-
янски празник на живота и радостта –
Великден, отправям към Вас най-искре-
ните си пожелания за много доброта и
красота, за човеколюбие и мъдрост!

Нека в тези светли дни да отдадем
израз на любовта си към ближните, да се
заредим с пролетно настроение и мечти!

Желая Ви да изживеете незабравими и
прекрасни празнични мигове, изпълнени
с топлина и любов!

Бъдете благословени, здрави и усмих-
нати!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И МНОГО
НАСТРОЕНИЕ!

инж. Иван ЛАЗАРОВ 
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

ВЕЛИКДЕНСКИ БЛАГОСЛОВ

От 14 до 17 април във Велико Търново
се проведе ХІІІ-то Международно ту-
ристическо изложение "Културен тури-
зъм". Това е най-мащабният и утвърден
форум в България, който акцентира
върху проблемите, развитието и пер-
спективите на културния туризъм. Орга-
низатори са Общинска агенция по
туризъм „Царевград Търнов" и Община
Велико Търново, съвместно с Асоциация
на българските туроператори и туристи-
чески агенции, Българската хотелиерска
и ресторантьорска асоциация, със съ-
действието на Министерство на  ту-
ризма. 

В рамките на изложението общини,
неправителствени организации, кул-
турни институции и фирми от туристи-
ческия, и свързания с него сектори,
представят своя потенциал за развитие
на туризма в България. 

Над 30 български общини се включиха
в  туристическия форум тази година.
Участие в изложението взеха и посол-
ствата на Унгария, Аржентина, Индоне-
зия, ЮАР, Унгария, Армения,Гърция и

др. 
На изложението бяха представени мул-

тимедийни презентации и обсъждания
по актуални теми, свързани с развитието
на културно-историческото наследство,
неговото съхранение и съвременно екс-
пониране, както и алтернативните въз-
можности за представянето му.

Даниела ЛИЛОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В XІІІ
МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО

ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” 

По случай 7 април – Деня на здравния работник

ИЗЯВЕНИ ЛИЧНОСТИ В МЕДИЦИНАТА ВЪВ ВЪРШЕЦ

На 01.04.2016 г. възниква смесен горски
и полски пожар в землището на с.Драга-
ница, в местността "Кремениш". 

Потушаването на пожара продължава и
на 02.04.2016 г.

В ликвидирането на пожара вземат
участие: Антон Тошев, Георги Аврамов,
Иван Кръстев, Емил Истатков, Венцис-
лав Младенов и Яким Якимов - добро-
волци“ от „Доброволно формирование“
(рег. № М-111-01) към община Вършец. 

Съвместно със служителите на ПУ
"Пожарна безопасност и защита на насе-

лението" - гр. Вършец и ТП „Държавно
горско стопанство” –гр. Берковица, се
гаси предимно с жива сила, при екс-
тремни условия: силно пресечен горски
терен с денивелация, обрасъл с храсто-
видна растителност, иглолистна гора,
суха дървесна маса и постоянно духащ
вятър.

В резултат на запалване на иглолист-
ната гора, се създава реална обстановка
пожарът да достигне и до крайните къщи
на с. Драганица.

Към 16,30 ч. на 02.04.2016 г. пожарът е
локализиран и овладян.

Георги АВРАМОВ

ПОТУШЕН ГОРСКИ ПОЖАР В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДРАГАНИЦА

Национална среща на главните архи-
текти и експертите по устройство на пла-
ниране от общините се проведе на 14 и 15
април 2016 г. в СПА хотел «АТА» във
Вършец.

Срещата, на която присъстваха 80 спе-
циалисти от всички общини на страната,
бе открита от кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров, който приветства
участниците с „Добре дошли” и пожела
успешна и ползотворна работа на форума.

На откриването присъстваха: Златко
Живков – член на УС на Националното
сдружение на общините в Република Бъл-

гария и кмет на община Монтана, инж.
Милка Гечева – началник на Дирекция
„Национален строителен контрол” и Кра-
симир Гебрев – гл. секретар на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър.

На работната среща бяха разгледани и
обсъдени теми, свързани с партньор-
ството между държавата и общините за
подобряване и благоустрояване на жизне-
ната среда и качеството на живот, и въз-
можностите за устройство на
сегрегираните зони (гета) с концентрация
на ромското население.

Бе представена Програмата за междуре-
гионално и транснационално сътрудни-
чество УРБАКТ ІІІ „Мрежа за градско
развитие”.

Бе обменен опит и споделени добри
практики в областта на устройството на
територията.

За участниците в Националния форум
бе организирана туристическа обиколка за
запознаване с архитектурните и културни
забележителности на града, и благоуст-
ройствените проекти на община Вършец.

Георги НИКОЛОВ

ВЪРШЕЦ СЪБРА АРХИТЕКТИТЕ НА
БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА



В историята на Вършец се вписа още
един известен писател, чиито произведения
са познати не само у нас, но и извън стра-
ната. Това е творецът и певецът на златна
Добруджа – писателят, поетът и драматур-
гът Георги Балабанов – член на Съюза на
независимите български писатели и Съюза
на учените в България. Творбите му са от-
печатвани в Украйна, Молдова, Башкирия,
Сърбия, Македония, САЩ. 

Той е роден през 1947 г. в с. Краище, об-
щина Генерал Тошево. Висше образование
завършва в СУ “Св. Климент Охридски“,
специалност „Българска филология”. Рабо-
тил е двадесет години като главен редактор
на вестник „Добруджански глас“. През го-
дините е печелил много национални на-
гради за различни разкази, очерци и
кореспонденции.

Срещата с Георги Балабанов бе организи-
рана от ръководството на клуб „Чинарите” и
сдружение „Гражданско общество – Вър-
шец 2011”, по инициатива на Райна Симова
– зам.-председател на сдружението. На ли-
тературното събитие, проведено на 16
април в конферетнтата зала на комплекс
„Чинарите”, присъстваха жители и гости на
Вършец, местни поети и писатели, ученици
и учители от СОУ „Иван Вазов”. Заедно с

писателя, на срещата присъства и неговият
приятел и колега по перо Енчо Димитров,
който прочете свой разказ.

Повод за срещата бе представянето на де-
ветата, последна книга на Балабанов „Мо-
литва за земята”. Тя е с номинация за
Националната литературна награда „Йор-
дан Йовков“ и съдържа 20 произведения –
проза, разделени тематично в 4 раздела:
„Разкази за възрастни”; „Поклон, мои
деди”; „Детски свят” и „Публицистика”.
Книгата е една своеобразна молитва за зе-

мята и хората. Творбите имат една пресечна
точка – тревогите и надеждите на автора за
майката-земя, за родината, за морала на
съвременния човек и днешното общество,
за връзката му с природата, както и за взаи-
моотношенията между поколенията. 

Много трудни пътища и много съдби се
преплитат в разказите, но един от тях е най-
главният – този на човеколюбието. Книгата
поставя и един голям въпрос – за чистата
съвест, за отговорността ни, за онова добро,
което вечно търсим, за приноса на всеки от

нас за утвърждаване на духовните цен-
ности. 

Творбите съдържат много мъдрост и жи-
тейска философия, изказана чрез героите в
разказите. Трудът, който възпитава и обла-
городява човека, който го свързва с майката
земя, е разковничето на спасението и за зе-
мята, и за хората. Разказите в книгата ни
убеждават в това чрез пътуването по из-
страдалата българска земя от времето на
боилите, та чак до наши дни. Произведе-
нията са гореща молитва, както за българ-
ската земя, така и за хората, които живеят
на нея.

Писателят представи някои от разказите
от последната и предишни негови книги.

Най-впечатляващото бе, че той не четеше
разказите си, а ги рецитираше наизуст. Ба-
лабанов сподели, че всички произведения
са написани по действителни случаи и са с
реални персонажи, а случките е видял и
преживял лично, или са му били разказани
от възрастни хора. Разказа сладкодумно и
емоционално за интересни моменти от
детството си, както и спомени на баща му
за времето, през което Добруджа, по него-
вите думи е била под румънско робство.

Присъстващите зададоха много въпроси,
свързани с творчеството на писателя и с бъ-
дещите му намерения, и му поднесоха под-
аръци и поздравителни адреси.

Евелина ГЕОРГИЕВА

По случай културното събитие на
16.ІV.2016 г. – представяне на книгата „Мо-
литва за земята” на писателя  Георги Балаба-
нов, искам да благодаря от сърце на
отличничката от І клас Наталия Видолова с
класен ръководител Дора Данаилова, която
ни припомни за тържествения химн на Доб-
руджа; на ученичката Жасмина Андреева и
на ученическата група от ХІ клас на СОУ
„Иван Вазов” с класен ръководител Венета

Максимова, които изразиха своята радост, че
имат възможността да се запознаят и общу-
ват с такъв голям творец и писател, какъвто е
Георги Балабанов.

Изказвам сърдечната си благодарност и на
нашите спонсори, които спомогнаха за про-
веждането на литературната среща.

Райна СИМОВА
Зам.-председател на Сдружение

„Гражданско общество –Вършец 2011”

Кампанията бе организирана от здрав-
ния медиатор на ромската общност в кв.
Изток по проект „Никой не е защитен от
домашното насилие – информационна
кампания”, финансиран в рамките на
Програма BG 12 „Домашно насилие и
насилие, базирано на полов признак”
(ПО 29) по Норвежки финансов механи-
зъм 2009 – 2014 г.

Целта на проекта е чрез превенция на
домашното насилие сред ромската об-
щност в България  и допълнително обу-
чение на здравните медиатори – роми,
да бъдат намалени негативните послед-
ици от това явление в ромските об-
щности.

Петя Петкова – ст. юрисконсулт в Об-
щинска администрация - Вършец и по-

лицейски инспектор Янита Христова от
РУ „Полиция” – гр. Вършец запознаха
присъстващите със Закона за защита от
домашното насилие и разясниха какво
трябва да направят лицата, пострадали
от  домашно насилие, към кого да се
обърнат, какви са мерките за защита и
реда за тяхното прилагане.

На целевата група бе представена мул-
тимедийна презентация с прожекция на
документален филм, свързан домашното
насилие и агресията, изготвен от Фон-
дация „Център Надя” и Национална
мрежа на здравните медиатори.

Присъстващите на събитието зададоха
конкретни въпроси, свързани със за-
щита на личностните им права.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПРОТИВ
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ И АГРЕСИЯ ОРГА-
НИЗИРАХА В РОМСКИЯ КВАРТАЛ „ИЗТОК”
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За трети пореден път 1-ви април – све-

товния Ден на хумора, сатирата, шегата и
лъжата, влиза в плана на събитията в
сдружение „Козница”.

В ранния следобед на необичайно топ-
лия за сезона 1 април, салонът на клуба
на пенсионерите се изпълни с усмихнати,
весели хора от „втората младост”.

Близо два часа протече добре организи-
раното първоаприлско шоу. Не е за вяр-
ване, но е факт, че цялата забавна
програма беше изпълнена от самите чле-
нове на клуба. Изявиха се много таланти,
а сигурно между редиците на тези жизне-
радостни съграждани се спотайват още
такива.

С голяма вещина и вдъхновение, пред-
седателката на сдружението Цеца Анто-
нова откри празника и разказа за неговите
корени. За всяко изпълнение имаше под-
ходящ интересен анонс.

Певческата група „Детелина” с ръково-
дител Венка Симеонова и съпровод Тодор
Георгиев и Слави Младенов, изпълни ня-
колко весели и игриви песни, подходящи
за случая и такива, с които ще се пред-
стави на областен събор в с. Замфир.
Както винаги, публиката беше очарована.

Теменужка Кирилова рецитира свое ху-
мористично произведение, посрещнато с
усмивки и аплодисменти.

Удоволствие доставиха на всички из-
пълненията на шопски хумор от Елена
Иванова – родена шопкиня и от Ангел
Лучков – приспособен шоп.

Авторският рецитал на Станчо Станков
– творец освен на сериозни, но и на ху-
мористични произведения в рими, беше
изпратен с аплодисменти.

С изпълнения на хумор се представи и
Захаринка Николова.

Както песните, така и хумористичните

миниатюри на Слави Младенов бяха пре-
красни, а автентичният вършечки хумор
на Йорданка Костова, предаван от поко-
ления, научила го от нейния баща, беше
оценен искрено с аплодисменти.

На този ден имахме и рожденичка. Ак-
тивистката на клуба Йорданка Гуцина
беше поздравена по този случай и самата
тя се включи в програмата с изпълнение
на песен и хумор.

Мили колеги от „втората младост”, ус-
михвайте се, бъдете весели, защото „све-
тът е оцелял, защото се е смял”.

Мария ДИМИТРОВА

ЕДИН НЕВЕРОЯТНО
ХУБАВ ДЕН

Така казват черкаските самодейки,
които въпреки недоимъка и несгодите,
отдават всичко от себе си, за да пре-
сътворят красотата и енергията на бъл-
гарската духовност. Те живеят с
голямата любов към българската на-
родна песен.

Този път самодейките от певческата
група към НЧ „Просвета 1922” – с.
Черкаски гостуваха на НЧ „Замфир
Хаджийски” в с. Замфир, община Лом
и взеха участие във фолклорния фес-
тивал „Дългошевска пролет – 2016”.

След успешното представяне, гру-
пата си отдъхна заслужено край брега
на величествената река Дунав.

Това пътуване ни бе осигурено от на-
шата спомоществувателка Жана Гав-
рилова. Благодарим й от сърце, че
помага на самодейките от нейното
родно село да съхраняват българските
традиции и песни, за да ги предават от
поколение на поколение.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета-1922”

с. Черкаски

ПЕСЕНТА Е В СЪРЦАТА НИ

ÁÁËËÀÀÃÃÎÎÄÄÀÀÐÐÍÍÎÎÑÑÒÒ

ТВОРЕЦ ОТ ЗЛАТНА ДОБРУДЖА ПРЕДСТАВИ НАЙ-НОВАТА СИ КНИГА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Община Вършец обявява конкурс „ФО-
ТОПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ВЪР-
ШЕЦ”. 

Конкурсът се организира за първи път
и идеята е той да бъде ежегоден – от 1
април до провеждането на Празника на
курорта, минералната вода и Балкана
през м. август. 

Всяка година темата ще бъде различна,
като за 2016 г. тя е: „Един миг от приро-
дата на Вършец ”.

Фотоконкурсът няма възрастови огра-
ничения. Максималният брой снимки, с

които всеки любител-фотограф може да
участва е 3 броя, в JPG формат. Максима-
лен размер по дължина - 3000 пиксела,
при резолюция 300 dpi. Снимки с лошо
качество и ниска резолюция няма да
бъдат класирани. 

Снимките можете да изпращате до
25.07.2016 г. на следния електронен
адрес: admin_varshetz@mail.bg.

На победителите в конкурса ще бъдат
раздадени парични награди, както следва: 

- І място - 150.00 лв.; 
- ІІ място - 100.00 лв.; 

- ІІІ място - 50.00 лв.
Организаторите си запазват правото да

използват, разпространяват и тиражират
снимките, без претенции за ползване на
авторско право от страна на участниците
във фотоконкурса.

Със снимките на заелите призовите
места, ще бъде експонирана изложба на
открито в дните на Празника на курорта,
минералната вода и Балкана "Вършец
2016".

За повече информация: тел. 0879 29 99
82 – Даниела Лилова.

КОНКУРС "ФОТОПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ВЪРШЕЦ"

Декоративната японската вишна, нами-
раща се между „Слънчевата градина” и
Минералните бани във Вършец тази го-
дина цъфна в началото на април – близо
месец по-рано от обичайното. В продъл-
жение на десетина дни жителите и гос-
тите на курорта можаха да се насладят на
красивите й розови цветове. 

Интересното е, че цъфтящите декора-
тивни вишни, наречени сакура, са харак-
терни  преди всичко за държавите в
Източна Азия - Япония, Корея и Китай, а
за нас те са екзотичен вид. 

Днес декоративната вишна се е превър-
нала в един от символите на Япония. В
страната на изгряващото слънце има из-
ключително голямо разнообразие от цъф-
тящи вишни - над 100 сорта. Невероятно

красивото зрелище се чества от японците
като празник, известен под името Ха-
нами. 

Периодът на цъфтеж на сакурата е
много кратък и според източната филосо-
фия напомня за това, колко краткотрайна
и преходна е красотата. Символиката на
японските вишни е в това, че могат да
бъдат сравнени с един човешки живот. В
края на сезона умиращите цветове падат
като сняг върху земята,образувайки без-
краен килим от бледо-розови листенца. 

Сакурата в градския парк на Вършец е
над 40-годишна, засадена е през 70-те го-
дини на миналия век.

Преди три години бе извършено по-
чистване на изсъхналите клони на деко-
ративната японска вишна с цел запазване,

удължаване на живота й и с надеждата, че
ще радва още дълги години жителите и
гостите на Вършец с екзотичната си кра-
сота. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЯПОНСКАТА САКУРА ВЪВ ВЪРШЕЦ
ЦЪФНА НЕОБИЧАЙНО РАНО
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 7
Днес, 30.03.2016 г. (сряда) от 14:30 часа, на основание

чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе
заседание на общински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общински
съветници. Отсъства: Вътко Маринов

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е за-
конно и може да взема решения.

На заседанието присъстваха още: инж. И. Лазаров -
кмет на община Вършец, П.Стефанов –зам.кмет на об-
щина Вършец, инж. агр. Д. Тодорова-секретар на община
Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А.Тошев-
директор дирекция „СА“, Е. Георгиева-гл. експерт „Ин-
формационно обслужване“, Е. Димитров-кмет с.
Спанчевци, А. Петров- кмет с. Д. Озирово, В.Трендафи-
лов – кмет с.Черкаски, А.Петров- кмет с.Г.Озирово, Б.Ва-
силев – Кметски наместник на с. Горна Бела Речка,
Д.Георгиева – Директор ОДЗ „Слънце” гр.Вършец,
А.Алексиева – Директор ЦДГ „Звънче“, И.Драганова –
Директор ЦДГ с.Д. Озирово и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Ана-
толи Димитров – Председател на общински съвет - Вър-
шец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-

писка Вх.№ 147/09.03.2016г. за определяне на имотите-
частна общинска собственост на община Вършец, които
подлежат на задължително застраховане, съгласно раз-
поредбата на чл.9, ал.2 от Закона за общинската собст-
веност.

Докладва: инж. Иван Лазаров – кмет на община
Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 148/09.03.2016г., относно писмо
изх.№9/24.02.2016г. от Областен Управител на област
Монтана, Председател на Асоциацията по водоснабдя-
ване и канализация на обособената територия, обслуж-
вана от „В и К“ ООД гр.Монтана, относно провеждане
на 31.03.2016г., на извънредно заседание на общото съб-
рание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособената територия обслужвана от „В и К“
гр.Монтана, както и съгласуване на позицията на общи-
ната по предложения дневен ред за заседанието.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 149/09.03.2016г. за актуализиране на „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост на община Вършец за
2016г.“ и вземане на решение за провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част
от терен публична общинска собственост за поставяне
на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 150/09.03.2016 г. относно даване на съгла-
сие за допускане изработването на ПУП за промяна
предназначението на поземлен имот с идентификатор
12961.24.170 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г. и изра-
ботване на план за регулация и застрояване с отреждане
„Пункт за ГТП на автомобили“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 155/11.03.2016 г. относно заявление вх.№
9400-2387/20.10.2015г., от Ивайло Стамов Кръстев от
гр.София, с искане за допускане на частично изменение
на подробния устройствен план на гр.Вършец,отнасящо
се за промяна на предназначението на поземлен имот
12961.49.52 и поземлен имот 12961.49.53 от КК и КР на
гр.Вършец от 2008г., с преотреждане на същите от земе-
делски имоти в имоти „за животновъдно стопанство“ и
изработване на ПУП – парцелен план за трасе на водо-
провод и трасе на кабелно електрозахранване за двата
имота.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 156/11.03.2016 г. относно даване на съгла-
сие за допускане изработването на частично изменение
на ПУП-ПРЗ за делба на поземлен имот с идентификатор
12961.423.548 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., като се
обособи нов квартал в южната част на бившия кв.3 и
нови УПИ, съответстващи на кадастралните граници на
съществуващите имоти, в плана за регулация и застроя-
ване на гр.Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 157/11.03.2016 г. за провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване за продажба на 12 бр.
недвижими имоти, собственост на община Вършец в из-
пълнение на „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.“ на

община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община

Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 158/11.03.2016 г. за безвъзмездно придо-
биване право на собственост на сградата на хижа „Бялата
вода“, находящ се в м.“Бялата вода“ в землището на
гр.Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 163/15.03.2016 г. за определяне на цени за
1 куб.м. /пространствен/ за продажба на дърва за огрев и
на вършина, собственост на община Вършец, които да се
добиват от местното население от поземлен имот с иден-
тификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр.Вършец от 2008г. с начин на
трайно ползване – лесопарк, собственост на община Вър-
шец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 141/09.03.2016 г. за приемане на Наредба за
принудително изпълнение на заповеди за премахване на
строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по
смисъла на чл.225, ал.2 от Закона за устройство на тери-
торията или на част от тях.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 159/11.03.2016 г. относно заявление вх.№
7000-100/22.07.2015г. от ЕТ „Радослав Ананиев“, със се-
далище и адрес на управление гр.Вършец, ул.“Банкя“
№1, с искане да бъде освободен от заплащане на наем за
периодите на ваканциите, през които в СОУ “Иван
Вазов“, гр.Вършец няма учебна дейност.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 142/09.03.2016 г. за допълнение на чл.29,
ал.2 от „Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на
община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладни за-
писки с Вх.№ 134-137/02.03.2016 г. и Вх.№ 143-
146/09.03.2016 за предоставяне на имоти по реда на
чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с &27, ал.2 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 153/10.03.2016 г. за представителство в
МБАЛ “Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател
на Общински съвет - Вършец

15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 126/29.02.2016 г. за приемане на Етичен ко-
декс и правила за поведение на общинския съветник.

Докладва: Олга Яничкова – Председател на вре-
менна комисия за изготвяне на Етичен кодекс и пра-
вила за поведение на общинския съветник

16. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 171/22.03.2016 г. за отпускане на финансова
помощ.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по
АОНУОРСГПБК

17. Изказвания, питания, становища и предложения на
гражданите.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №139
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, утвърждава списък на имотите частна об-
щинска собственост на община Вършец, подлежащи на
задължително застраховане съгласно приложението към
настоящото решение по чл. 9, ал. 2 от Закона за общин-
ската собственост, включително и за застрахователните
рискове, природни бедствия и земетресения съгласно чл.
9, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

2. Задължава Кмета на община Вършец да предприеме
всички правни и фактически действия за застраховане на
имотите, включени в списъка на имотите частна общин-
ска собственост на община Вършец, подлежащи на за-
дължително застраховане по чл. 9, ал. 2 от Закона за
общинската собственост.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ №140
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/ и чл. 198е, ал. 5 от Закона
за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организа-
цията и дейността на асоциацията по водоснабдяване и
канализация реши:

1. По т. 1 от дневния ред – Кмета на община Вършец,
инж. Иван Михайлов Лазаров да се регистрира на
31.03.2016 г., като присъстващ представител на община
Вършец в извънредното заседание на общо събрание на
Асоциацията по ВиК на обособената територия обслуж-
вана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Мон-
тана;

2. По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане
на решение, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за во-
дите, за сключване на договор между Асоциацията по
ВиК на обособената територия обслужвана от „Водос-
набдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана и същест-
вуващия оператор „Водоснабдяване и канализация“
ООД, гр. Монтана по реда на Закона за водите /чл. 198п,
ал. 1, предложение първо/, за стопанисване, поддържане
и експлоатация на В и К системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни ус-
луги, и упълномощаване на Председателя на АВИК –
Монтана да го подпише от името на асоциацията;

3. По т. 3 от дневния ред – Кмета на община Вършец,
инж. Иван Михайлов Лазаров по своя преценка да вземе
отношение по поставените въпроси.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ №141
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016
г.”, в раздел III. Описание на недвижимите имоти, които
общината има намерение да предложи за предоставяне
под наем и за продажба през 2016 г., подточка 2.5.2
Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във
връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /позем-
лени имоти върху, които е учредено право на строеж су-
перфиция по реда на ЗОС/, както в тази точка се включва
следния недвижим имот:

- Поземлен имот /УПИ/ III, пл. 428, кв. 53 по регула-
циония план на с. Черкаски, община Вършец с
площ 734 кв.м. Върху недвижимия имот е учредено
право на строеж /суперфиция/ на Георги Георгиев
Ангелов с Договор за отстъпване право на строеж
от 20.05.1991 г., и Заповед № 162 от 06.05.1991 г.,
на Председателя на ИК на ОБНС гр. Вършец.

2. Актуализира „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016
г.”, в раздел III. Описание на недвижимите имоти, които
общината има намерение да предложи за предоставяне
под наем и за продажба през 2016 г., точка 1 Описание
на имотите, които общината има намерение да предложи
за предоставяне под наем, подточка 1.1. Нежилищни
обекти и части от сгради и терени общинска собственост,
за които ще се проведат публични търгове и публично
оповестени конкурси по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец за отдаването им под наем
за търговски и други обекти и поставяне на павилиони
на територията на община Вършец през 2016 г., като в
тази точка се включва следния недвижим имот:

- Част от поземлен имот с идентификатор 12961.420.1
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 7 кв.м.,
/до входа на „Слънчева градина“, гр. Вършец/ за
поставяне на преместваем търговски обект по реда
на чл. 56 от ЗУТ.

3. Промяната на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016
г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

4. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2016 г.” да се обяви на
таблото пред сградата на Общинска администрация –
Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на об-
щина Вършец „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.”.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ №142
Общински съвет – Вършец на основание чл. 14, ал. 7 от

Закона за общинската собственост във връзка с чл. 13,
ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал.
1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец, взема ре-
шение за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на част от поземлен имот публична
общинска собственост на община Вършец представля-
ващ 7 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
12961.420.1 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., /„Слън-
чева градина“, гр. Вършец/ за поставяне на преместваем
търговски обект по реда на чл. 56 от ЗУТ за продажба на
вестници и списания.

- Начална тръжна наемна цена – 30 лв., без ДДС.
- Срок за отдаване под наем на частта от поземления

имот– 5 /пет/ календарни години, считано от датата

на подписване на договора за наем.
- Депозит за участие в търга - 200 лв. /двеста лева/.
- Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната ме-

сечна наемна цена.
- Цена на тръжната документация - 50 лв. /петдесет

лева/.
Задължава Кмета на община Вършец да организира и

проведе публичен търг по реда на Глава втора “Търгове”
от Наредбата за условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси на община Вършец и да сключи дого-
вор/и за отдаване под наем със спечелилия търга
участник.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров, В. Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ №143
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ разрешава изработването на ПУП
за промяна предназначението на поземлен имот с иден-
тификатор 12961.24.170 по КК и КР на гр. Вършец и из-
работване на план за регулация и застрояване на имота с
отреждане „Пункт за ГТП на автомобили“.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработването на под-
робния устройствен план – план за застрояване и регу-
лация да се извърши за сметка на заинтересованото лице
по чл. 131 от ЗУТ - „БУК и ДЪБ“ ЕООД, ЕИК 203102585
със седалище и адрес на управление гр. Вършец, ул. “Д-
р Елена Теодосиева“ № 9, ет. 4, ап. 10, собственик на нед-
вижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ №144
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/, разрешава:

1. Изработване на частично изменение на подробния
устройствен план на гр. Вършец – план за застрояване,
отнасящо се за промяна на предназначението на
п.и.12961.49.52 и п.и. 12961.49.53 от КК на гр. Вършец,
от земеделско в „за животновъдно стопанство“

2. Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на
водопровод и трасе на електрозахранване за двата горе-
посочени имота.

3. Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработването на
подробния устройствен план да се извърши за сметка на
заинтересованото лице по чл. 131 от ЗУТ.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ №145
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 11 от ЗМСМА, в качеството си на собственик на по-
землен имот с идентификатор 12961.423.548 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г., дава съгласие за разделяне на
същия, като се обособи нов УПИ с площ до 700 кв.м. от
нормативно прилежащата част на терена около сграда с
идентификатор 12961.423.548.1 по КК и КР на гр. Вър-
шец от 2008 г., съгласно приложените чертежи.

2. Възлага на Кмета на община Вършец да предприеме
всички правни и фактически действия по реда на чл. 124а
ал. 2 от ЗУТ за процедура по допускане, изработване,
обявяване и одобряване на проект за частично измене-
ние на подробния устройствен план на гр. Вършец в
частта му, засягаща горепосочения поземлен имот.

Гласували поименно: “за” –11– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, И.Андров, В.Замфиров,
О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Ива-
нов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – 1-
Б.Христов;

РЕШЕНИЕ №146
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ във връзка с чл.36, ал.1 и ал.2 от На-
редбата за реда на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община
Вършец и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец взема решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване за продажба
на следните недвижими имоти частна общинска собст-
веност на община Вършец описани, както следва:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.34.119 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
десет и четири точка сто и деветнадесет) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления
имот: гр. Вършец, местност „Грамада“, с площ 2 282
кв.м., /две хиляди двеста осемдесет и два кв.м./, трайно
предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – ливада, номер по предходен план –
34.119, категория на земята – седма. Акт за частна об-
щинска собственост № 575/18.05.2015 г. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 1 324 лв.
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1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.34.13 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
десет и четири точка тринадесет) по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени със
Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец,
местност „Липошница“, площ – 1 201 кв.м., /хиляда
двеста и един кв.м./, трайно предназначение на терито-
рията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада,
номер по предходен план – 34.13, категория на земята –
седма. Акт за частна общинска собственост №
576/18.05.2015 г. Първоначална тръжна продажна цена
на имота – 637 лв.

1.3 Поземлен имот с идентификатор 12961.34.21 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
десет и четири точка двадесет и едно) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец,
местност „Грамада“, площ -1 549 кв.м. /хиляда петсто-
тин четиридесет и девет кв.м./, трайно предназначение
на територията – земеделска, начин на трайно ползване
– ливада, номер по предходен план – 34.21, категория на
земята - седма. Акт за частна общинска собственост №
577/18.05.2015 г. Първоначална тръжна продажна цена
на имота – 929 лв.

1.4 Поземлен имот с идентификатор 12961.36.158 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
десет и шест точка сто петдесет и осем) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г., на
Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления
имот: гр. Вършец, местност „Дедо Шушек“ с площ: 6490
кв.м. /шест хиляди четиристотин и деветдесет кв.м./,
трайно предназначение на територията – земеделска,
начин на трайно ползване – ливада, номер по предходен
план – 36.158, категория на земята - седма. Акт за частна
общинска собственост № 582/20.05.2015 г. Първона-
чална тръжна продажна цена на имота – 3 700 лв.

1.5 Поземлен имот с идентификатор 12961.40.184 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка че-
тиридесет точка сто осемдесет и четири) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г., на
Изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления
имот: гр. Вършец, местност „Старата ливада“ с площ:
1254 кв.м., /хиляда двеста петдесет и четири кв.м./,
трайно предназначение на

територията – земеделска, начин на трайно ползване –
ливада, номер по предходен план – 40.184, категория на
земята - седма.. Акт за частна общинска собственост №
583/22.05.2015 г. Първоначална тръжна продажна цена
на имота – 652 лв.

1.6 Поземлен имот с идентификатор 12961.427.25 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка че-
тиристотин двадесет и седем точка двадесет и пет) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК; последно измене-
ние със заповед: 18-97-08.01.2014 г. на Началник на
СГКК – Монтана, адрес на поземления имот: гр. Вър-
шец, местност „Манчовото“, площ – 1 144 кв.м. /хиляда
сто четиридесет и четири кв.м./, трайно предназначение
на територията – земеделска, начин на трайно ползване
- овощна градина, номер по предходен план -
12961.421.25, категория на земята - седма. Акт за частна
общинска собственост № 590/15.06.2015 г. Първона-
чална тръжна продажна цена на имота – 664 лв.

1.7 Поземлен имот с идентификатор 12961.426.10 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка че-
тиристотин двадесет и шест точка десет) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение
със заповед: КД-14-12-334/07.12.2011 г. на Началник на
СГКК – Монтана, адрес на поземления имот: гр. Вър-
шец, местност „Милкина ливада“, площ – 1 162 кв.м.
/хиляда сто шестдесет и два кв.м./, трайно предназначе-
ние на територията – земеделска, начин на трайно пол-
зване – ливада, номер по предходен план - 12961.420.10,
категория на земята - седма. Акт за частна общинска
собственост № 591/15.06.2015 г. Първоначална тръжна
продажна цена на имота – 1 104 лв.

1.8 Поземлен имот с идентификатор 12961.13.150 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
надесет точка сто и петдесет) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец,
местност „Раковица“, площ – 3 834 кв.м. /три хиляди
осемстотин тридесет и четири кв.м./, трайно предназна-
чение на територията – земеделска, начин на трайно пол-
зване – нива, номер по предходен план – 13.150,
категория на земята - трета. Акт за частна общинска
собственост № 506/28.05.2014 г. Първоначална тръжна
продажна цена на имота – 3 642 лв.

1.9 Поземлен имот с идентификатор 12961.13.94 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
надесет точка деветдесет и четири) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния
Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вър-
шец, местност „Раковица“, площ – 1 446 кв.м. /хиляда
четиристотин четиридесет и шест кв.м./, трайно пред-
назначение на територията – земеделска, начин на

трайно ползване – нива, номер по предходен план –
13.94, категория на земята - трета. Акт за частна общин-
ска собственост № 509/28.05.2014 г. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 1 373 лв.

1.10 Поземлен имот с идентификатор 12961.44.143
(дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка
четиридесет и четири точка сто четиридесет и три) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземле-
ния имот: гр. Вършец, местност „Киселица“, площ - 476
кв.м. /четиристотин седемдесет и шест кв.м./, трайно
предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – ливада, номер по предходен план –
44.143, категория на земята - седма. Акт за частна об-
щинска собственост № 531/24.07.2014 г. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 238 лв.

1.11 Поземлен имот с идентификатор 12961.14.39 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка че-
тиринадесет точка тридесет и девет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния
директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. Вър-
шец, местност „Конин връх“, площ - 2697 кв.м. /две хи-
ляди шестстотин деветдесет и седем кв.м./, трайно
предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – ливада, номер по предходен план –
14.39, категория на земята – седма. Акт за частна об-
щинска собственост № 578/20.05.2015 г. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 2 562 лв.

1.12 Поземлен имот № 501.187 /петстотин и едно точка
сто осемдесет и седем/, за който е образувано УПИ I
/едно/, кв. 27 /двадесет и седем/ по действащия регула-
ционен план на с. Горно Озирово, община Вършец, об-
ласт Монтана, ул. “Явор“, одобрен с Решение №
253/20.05.2009 г. на Общински съвет – Вършец, ЕКАТТЕ
16866, площ на имота – 250 кв.м. /двеста и петдесет
кв.м./, отреден за жилищно застрояване. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 1 040 лв., без ДДС.

2. Всеки участник в търга може да участва за закупу-
ване на един няколко или всички недвижими имоти
предмет на търга.

3. Цена на тръжната документация 100 лв.,
4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната

тръжна цена на съответния недвижим имот.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната

тръжна цена на съответния недвижим имот.
6. Задължава Кмета на община Вършец да организира

и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „На-
редбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община

Вършец“ и да сключи договор за продажба на недви-
жимите имоти, след заплащане на сумата за закупуване
от спечелилия/спечелилите търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” –2– А.Коцина, Г.Иванов;
“против” – 4- И.Андров, В.Замфиров, Г.Найденов,
С.Сълков; “въздържали се” –6- инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, О.Яничкова,
И.Цветанов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №147
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ във връзка с чл.36, ал.1 и ал.2 от На-
редбата за реда на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община
Вършец и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец взема решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване за продажба
на следните недвижими имоти частна общинска собст-
веност на община Вършец описани, както следва:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.34.119 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
десет и четири точка сто и деветнадесет) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления
имот: гр. Вършец, местност „Грамада“, с площ 2 282
кв.м., /две хиляди двеста осемдесет и два кв.м./, трайно
предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – ливада, номер по предходен план –
34.119, категория на земята – седма. Акт за частна об-
щинска собственост № 575/18.05.2015 г. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 1 324 лв.

1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.34.13 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
десет и четири точка тринадесет) по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени със
Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец,
местност „Липошница“, площ – 1 201 кв.м., /хиляда
двеста и един кв.м./, трайно предназначение на терито-
рията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада,
номер по предходен план – 34.13, категория на земята –
седма. Акт за частна общинска собственост №
576/18.05.2015 г. Първоначална тръжна продажна цена
на имота – 637 лв.

1.3 Поземлен имот с идентификатор 12961.34.21 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
десет и четири точка двадесет и едно) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец,
местност „Грамада“, площ -1 549 кв.м. /хиляда петсто-

тин четиридесет и девет кв.м./, трайно предназначение
на територията – земеделска, начин на трайно ползване
– ливада, номер по предходен план – 34.21, категория на
земята - седма. Акт за частна общинска собственост №
577/18.05.2015 г. Първоначална тръжна продажна цена
на имота – 929 лв.

1.4 Поземлен имот с идентификатор 12961.36.158 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
десет и шест точка сто петдесет и осем) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г., на
Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления
имот: гр. Вършец, местност „Дедо Шушек“ с площ: 6490
кв.м. /шест хиляди четиристотин и деветдесет кв.м./,
трайно предназначение на територията – земеделска,
начин на трайно ползване – ливада, номер по предходен
план – 36.158, категория на земята - седма. Акт за частна
общинска собственост № 582/20.05.2015 г. Първона-
чална тръжна продажна цена на имота – 3 700 лв.

1.5 Поземлен имот с идентификатор 12961.40.184 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка че-
тиридесет точка сто осемдесет и четири) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г., на
Изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления
имот: гр. Вършец, местност „Старата ливада“ с площ:
1254 кв.м., /хиляда двеста петдесет и четири кв.м./,
трайно предназначение на

територията – земеделска, начин на трайно ползване –
ливада, номер по предходен план – 40.184, категория на
земята - седма.. Акт за частна общинска собственост №
583/22.05.2015 г. Първоначална тръжна продажна цена
на имота – 652 лв.

1.6 Поземлен имот с идентификатор 12961.427.25 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка че-
тиристотин двадесет и седем точка двадесет и пет) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК; последно измене-
ние със заповед: 18-97-08.01.2014 г. на Началник на
СГКК – Монтана, адрес на поземления имот: гр. Вър-
шец, местност „Манчовото“, площ – 1 144 кв.м. /хиляда
сто четиридесет и четири кв.м./, трайно предназначение
на територията – земеделска, начин на трайно ползване
- овощна градина, номер по предходен план -
12961.421.25, категория на земята - седма. Акт за частна
общинска собственост № 590/15.06.2015 г. Първона-
чална тръжна продажна цена на имота – 664 лв.

1.7 Поземлен имот с идентификатор 12961.426.10 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка че-
тиристотин двадесет и шест точка десет) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение
със заповед: КД-14-12-334/07.12.2011 г. на Началник на
СГКК – Монтана, адрес на поземления имот: гр. Вър-
шец, местност „Милкина ливада“, площ – 1 162 кв.м.
/хиляда сто шестдесет и два кв.м./, трайно предназначе-
ние на територията – земеделска, начин на трайно пол-
зване – ливада, номер по предходен план - 12961.420.10,
категория на земята - седма. Акт за частна общинска
собственост № 591/15.06.2015 г. Първоначална тръжна
продажна цена на имота – 1 104 лв.

1.8 Поземлен имот с идентификатор 12961.13.150 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
надесет точка сто и петдесет) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец,
местност „Раковица“, площ – 3 834 кв.м. /три хиляди
осемстотин тридесет и четири кв.м./, трайно предназна-
чение на територията – земеделска, начин на трайно пол-
зване – нива, номер по предходен план – 13.150,
категория на земята - трета. Акт за частна общинска
собственост № 506/28.05.2014 г. Първоначална тръжна
продажна цена на имота – 2 800 лв.

1.9 Поземлен имот с идентификатор 12961.13.94 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка три-
надесет точка деветдесет и четири) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния
Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вър-
шец, местност „Раковица“, площ – 1 446 кв.м. /хиляда
четиристотин четиридесет и шест кв.м./, трайно пред-
назначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – нива, номер по предходен план –
13.94, категория на земята - трета. Акт за частна общин-
ска собственост № 509/28.05.2014 г. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 1 012 лв.

1.10 Поземлен имот с идентификатор 12961.44.143
(дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка
четиридесет и четири точка сто четиридесет и три) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземле-
ния имот: гр. Вършец, местност „Киселица“, площ - 476
кв.м. /четиристотин седемдесет и шест кв.м./, трайно
предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – ливада, номер по предходен план –
44.143, категория на земята - седма. Акт за частна об-
щинска собственост № 531/24.07.2014 г. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 238 лв.

1.11 Поземлен имот с идентификатор 12961.14.39 (два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка че-
тиринадесет точка тридесет и девет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени

със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния
директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. Вър-
шец, местност „Конин връх“, площ - 2697 кв.м. /две хи-
ляди шестстотин деветдесет и седем кв.м./, трайно
предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – ливада, номер по предходен план –
14.39, категория на земята – седма. Акт за частна об-
щинска собственост № 578/20.05.2015 г. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 1 861 лв.

1.12 Поземлен имот № 501.187 /петстотин и едно точка
сто осемдесет и седем/, за който е образувано УПИ I
/едно/, кв. 27 /двадесет и седем/ по действащия регула-
ционен план на с. Горно Озирово, община Вършец, об-
ласт Монтана, ул. “Явор“, одобрен с Решение №
253/20.05.2009 г. на Общински съвет – Вършец, ЕКАТТЕ
16866, площ на имота – 250 кв.м. /двеста и петдесет
кв.м./, отреден за жилищно застрояване. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 1 040 лв., без ДДС.

2. Всеки участник в търга може да участва за закупу-
ване на един няколко или всички недвижими имоти
предмет на търга.

3. Цена на тръжната документация 100 лв.,
4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната

тръжна цена на съответния недвижим имот.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната

тръжна цена на съответния недвижим имот.
6. Задължава Кмета на община Вършец да организира

и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „На-
редбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община

Вършец“ и да сключи договор за продажба на недви-
жимите имоти, след заплащане на сумата за закупуване
от спечелилия/спечелилите търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” –7– И.Андров, В.Замфи-
ров, инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
Б.Христов, И.Цветанов; “против” – 4- А.Коцина, Г.Ива-
нов, С.Сълков, Г.Найденов; “въздържали се” –1-
О.Яничкова;

РЕШЕНИЕ №148
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост и чл. 6, ал. 3 от „Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореждане с общин-
ска собственост на община Вършец“, взема решение за
безвъзмездно придобиване на сградния фонд на хижа
„Бялата вода“, състоящ се от 4 /четири/ сгради описани,
както следва:

1. Сграда с идентификатор 12961.411.72.1 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г., /трафопост/;

2. Сграда с идентификатор 12961.411.72.2 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г./туристическа сграда/;

3. Сграда с идентификатор 12961.411.72.3 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г. /туристическа сграда/;

4. Сграда с идентификатор 12961.411.72.4 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г., /постройка на допълва-
щото застрояване/.

2. Упълномощава Кмета на община Вършец да пред-
приеме всички правни и фактически действия за изпра-
щане на настоящото решение на Областен управител на
област Монтана, ведно с финансов анализ и мотивирано
искане с правно основание чл. 54, ал. 2 от Закона за дър-
жавната собственост за стартиране на процедура по де-
актуване на недвижимия имот подробно описан в т. 1 от
настоящото решение.

Гласували поименно: “за” –12– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали
се” – няма;

Г-жа Олга Яничкова поиска 15 минути почивка.
Председателя на Общински съвет – Вършец обяви

15 минутна почивка.
След почивката: проверка на кворум - 12 общин-

ски съветници. Отсъства: В.Маринов.

РЕШЕНИЕ №149
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост и чл. 33 от „Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“, определя цени за про-
дажба на дърва за огрев и вършина от иглолистна дър-
весина бял и черен бор, собственост на община Вършец,
които да се добият от местното население от поземлен
имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г.,
с начин на трайно ползване – лесопарк, собственост на
община Вършец, както следва:

1. Дърва за огрев от иглолистна дървесина бял и черен
бор – 10 лв. за 1 куб.м. /пространствен/ и 2 лв., за
маркиране на дървесината, и издаване на превозен
билет.

2. Вършина за огрев от иглолистна дървесина бял и
черен бор - 4 лв. за 1 куб.м. /пространствен/ и 1 лв.,
за маркиране на дървесината, и издаване на прево-
зен билет.

Гласували поименно: “за” –12– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали
се” – няма;
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РЕШЕНИЕ №150
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

2 от ЗМСМА и чл.225а, ал.3 от ЗУТ приема Наредба за
принудителното изпълнение на заповеди за премахване
на строежи или на части от тях от четвърта до шеста ка-
тегория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал.2 от Закона
за устройство на територията.

2. Наредбата влиза в сила от 01.04.2016 г.
3. Задължава Кмета на община Вършец приетата На-

редба за принудителното изпълнение на заповеди за
премахване на строежи или на части от тях от четвърта
до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225,
ал. 2 от Закона за устройство на територията да бъде ка-
чена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” –12– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №151
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, освобождава от за-
плащане на месечен наем по договори за наем №
122/14.07.2015 г. и № 123/14.07.2015 г. наемателя ЕТ
„Радослав Ананиев“ със седалище и адрес на управле-
ние гр. Вършец, ул. “Банкя“ № 17, ЕИК 821161865, за
следните периоди:

1. Коледната и зимна ваканция;
2. Пролетната ваканция;
3. Лятната ваканция от 01 юли до 15 септември на

съответната година.
2. Задължава Кмета на община Вършец да предприеме

всички правни и фактически действия за подписване на
допълнителни споразумения към договори за наем №
122/14.07.2015 г. и № 123/14.07.2015 г. с наемателя ЕТ
„Радослав Ананиев“ със седалище и адрес на управле-
ние гр. Вършец, ул. “Банкя“ № 17, ЕИК 821161865

Гласували поименно: “за” –12– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №152
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

2 от ЗМСМА допълва чл. 29, ал. 2 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Вършец,
както следва:

В чл. 29, ал. 2, след съществуващия текст се добавя:
„като се заплаща само такса за консумираната
храна по среднодневен уклад пропорционално на при-
съствените дни“.

2. Допълнението на „Наредбата за определянето и ад-
министрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Вършец“ влиза в сила от
01.04.2016 г.

3. Задължава Кмета на община Вършец да отрази до-
пълнението на „Наредбата за определянето и админис-
трирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Вършец“, подробно описано в
т. 1 от настоящото решение, като актуализираната на-
редба бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на об-
щина Вършец.

Гласували поименно: “за” –7– инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров,
В.Замфиров, И.Цветанов,“против”-5- Г.Иванов,
О.Яничкова, , Г.Найденов, А.Коцина и С.Сълков; “въз-
държали се” – няма;

Промяна в кворума: излиза С.Сълков.
Кворум -11 общински съветника.

РЕШЕНИЕ №153
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Иван Апостолов Петров, следния имот:

1.1. Зеленчукова култура с идентификатор 073302,
ЕКАТТЕ 16866 с площ от 1.000 дка, находящo се
в местността “Ранов лак“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Горно Озирово, съг-
ласно скица – проект № Ф01422/22.12.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов ,“против” – няма; въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ №154
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Алипия Христов Яньов, следните имоти:

1. Нива с идентификатор 096162, ЕКАТТЕ 16866 с
площ от 1.000 дка, находящo се в местността
“Муртаджик“– земи от Общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01423/27.12.2015 г.;

2. Ливада с идентификатор 073303, ЕКАТТЕ 16866
с площ от 1.000 дка, находящo се в местността
“Пекьов рът“– земи от Общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01424/27.12.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов ,“против” – няма; въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ №155
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Найден Цветков Горанов, следните имоти:

1.1. Лозе с идентификатор 162013, ЕКАТТЕ 23073 с
площ от 1.000 дка, находящo се в местността “Друнчо-
вица“– земи от Общинския поземлен фонд, землище
Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00965/22.12.2015 г.;

1.2. Лозе с идентификатор 162014, ЕКАТТЕ 23073 с
площ от 1.000 дка, находящo се в местността “Друнчо-
вица“– земи от Общинския поземлен фонд, землище
Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00966/22.12.2015 г.;

1.3. Лозе с идентификатор 162017, ЕКАТТЕ 23073 с
площ от 6.000 дка, находящo се в местността
“Друнчовица“– земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно скица – про-
ект № Ф00967/22.12.2015 г.;

1.4. Лозе с идентификатор 147076, ЕКАТТЕ 23073 с
площ от 2.564 дка, находящo се в местността
“Стръвни дол“– земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно скица – про-
ект № Ф00968/22.12.2015 г.;

1.5. Ливада с идентификатор 114020, ЕКАТТЕ 23073
с площ от 2.000 дка, находящo се в местността
“Монтин дел“– земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно скица – про-
ект № Ф00969/22.12.2015 г.;

1.6. Ливада с идентификатор 181025, ЕКАТТЕ 23073
с площ от 3.000 дка, находящo се в местността
“Петльов дел“– земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно скица – про-
ект № Ф00970/22.12.2015 г.;

1.7. Ливада с идентификатор 181027, ЕКАТТЕ 23073
с площ от 6.000 дка, находящo се в местността
“Петльов дел“– земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно скица – про-
ект № Ф00971/22.12.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов; “против” – няма; въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ №156
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Мито Цветков Герасимов, следните имоти:

1.1. Други трайни насаждения с идентификатор
157015, ЕКАТТЕ 23073 с площ от 0.500 дка, на-
ходящo се в местността “Друнчовица“– земи от
Общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф00952/16.11.2015 г.;

1.2. Пасище, мера с идентификатор 142040, ЕКАТТЕ
23073 с площ от 1.153 дка, находящo се в мест-
ността “Стръвни дол“– земи от Общинския по-
землен фонд, землище Драганица, съгласно
скица – проект № Ф00953/16.11.2015 г.;

1.3. Пасище, мера с идентификатор 176005, ЕКАТТЕ
23073 с площ от 2.000 дка, находящo се в мест-
ността “Сини вир“– земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Драганица, съгласно скица –
проект № Ф00954/16.11.2015 г.;

1.4. Лозе с идентификатор 142038, ЕКАТТЕ 23073 с
площ от 0.300 дка, находящo се в местността
“Стръвни дол“– земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно скица – про-
ект № Ф00950/16.11.2015 г.;

1.5. Пасище, мера с идентификатор 159008, ЕКАТТЕ

23073 с площ от 2.800 дка, находящo се в мест-
ността “Друнчовица“– земи от Общинския по-
землен фонд, землище Драганица, съгласно
скица – проект № Ф00951/16.11.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов ,“против” – няма; „въздържали се”
– няма;

Промяна в кворума: влиза С.Сълков. Общо 12 об-
щински съветника.

РЕШЕНИЕ №157
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Йордан Трифонов Киров, следния имот:

1.1. Нива с идентификатор 040150, ЕКАТТЕ 68179 с
площ от 0.400 дка, находяща се в местността
“Арто“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф01995/07.02.2016 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов и С.Сълков; “против” – няма; въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №158
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Илия Миронов Георгиев, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 217085, ЕКАТТЕ 80683
с площ от 10.000 дка, находяща се в местността
“Дъбравата“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Черкаски, съгласно скица – про-
ект № Ф00541/07.02.2016 г.;

1.2. Ливада с идентификатор 217089, ЕКАТТЕ 80683
с площ от 2.000 дка, находяща се в местността
“Дъбравата“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Черкаски, съгласно скица – про-
ект № Ф00542/07.02.2016 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов и С.Сълков; “против” – няма; въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №159
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Първан Найденов Първанов, следния имот:

1.1. Лозе с идентификатор 201080, ЕКАТТЕ 80683 с
площ от 10.000 дка, находящo се в местността
“Моисинов рът“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Черкаски, съгласно скица – про-
ект № Ф00546/07.02.2016 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов и С.Сълков; “против” – няма; въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №160
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-

ниците на Божил Дамянов Венов, следния имот:
1.1. Нива с идентификатор 099019, ЕКАТТЕ 80683 с

площ от 5.000 дка, находяща се в местността
“Гъстака“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф00547/07.02.2016 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов и С.Сълков; “против” – няма; въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №161
Общински съвет-Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

9 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.6,ал.1,т.9 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандата 2015-2019г. и чл.12,ал.1 и
чл.33 от Наредба за упражняване правата върху общин-
ската част от капитала на търговските дружества с об-
щинско участие, за участието на Общината в
граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
взема следното решение:

1. Определя за представител на Община Вършец в ор-
ганите на управление на дружество с Общинско учас-
тие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана - г-жа
Антоанета Иванова Коцина общински съветник в Об-
щински съвет Вършец

2. Определя и упълномощава г-жа Антоанета Иванова
Коцина, да представлява Община Вършец на извън-
редно общо събрание на акционерите на дружество с
Общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД
гр.Монтана, което ще се проведе на 31.03.2016г. в
11:00часа в административната сграда на болницата, гр.
Монтана, ул.“Сирма войвода“№4 или при липса на кво-
рум на 18.04.2016г. в 11:000 часа, включително от името
на Община Вършец да изразява становища по свиква-
нето и провеждането на извънредното общо събрание,
по въпросите, включени в дневния ред и обсъждани на
събранието, да гласува от името на Община Вършец и да
извършва всички необходими действия във връзка с за-
щита правата на Община Вършец като съдружник в
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов и С.Сълков; “против” – няма; въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №162
Общински съвет –Вършец на основание чл.21, ал.2 от

ЗМСМА, приема предложения Етичен кодекс, правила
за поведение на общинския съветник и образец №1 на
декларация за имотно състояние.

Гласували: “за” – 12; “против” – няма; въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ №163
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6

и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-
2015 г. параграф 10-98 сумата от 200 (двеста) лева на
Георги Тодоров Богданов

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов и С.Сълков; “против” – няма; въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №164
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6

и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-
2016 г. параграф 10-98 сумата от 200 (двеста) лева на
Димитър Иванов Паунов

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов и С.Сълков; “против” – няма; въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №165
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6

и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет-
2016 г. параграф 10-98 сумата от 200 (двеста) лева на
Христина Ценова Цекова.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов и С.Сълков; “против” – няма; въз-
държали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят
на общински съвет – Вършец закри заседанието в
17:25 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Общинска администрация – Вършец
уведомява заинтересованите лица, че
започна приемането на Заявления за за-
купуване на дърва за огрев от общин-
ския горски фонд. 

Цената за 5 куб. м. е 250 лева, като в
нея са включени транспортните разходи
до адреса на купувача. 

Заявления-декларации (по образец)
могат да се подават всеки работен ден в
Общинско предприятие «Общински
дейности и туризъм – Вършец», с адрес:
гр. Вършец, ул. «Христо Ботев» № 42
(сградата на бившето БКС).

Заявления ще се приемат до изчер-

пване на добитото количество дърва. 
Молбите ще бъдат разглеждани от ко-

мисия, включваща представител на Ди-
рекция «Социално подпомагане».

Желаещите да закупят дърва за огрев
на преференциални цени, ще бъдат кла-
сирани по доходи и социален статус.

Под това мото премина празникът, ор-
ганизиран в Художествената галерия на
Вършец от клуб на пенсионера „Чина-
рите”, по случай 1 април – световния Ден
на хумора, шегата и лъжата.

„В България от стари времена се смята,
че за да имаме късмет през цялата година,
трябва да излъжем или нас да ни излъжат
до обяд на този ден. Закачките са незлоб-
ливи и не целят да засегнат никого” - с
тези думи водещата Соня Живкова откри
тържеството.

На гости на пенсионерите бяха певи-
ците от тригласния женски хор за обра-
ботен фолклор „Стефан Кънев” при НЧ
"Хр.Ботев 1900” с художествен ръково-
дител Елена Горанова, които сложиха на-
чалото на празника.

Забавни хумористични миниатюри
представиха актьорите-самодейци Ка-
лина Алексиева и Вася Андреев, а с авто-
рски стихове, народни песни, габровски
шеги, вършечки лакърдии и хуморески се
изявиха Веселия Спасова, Линка Ива-

нова, Станчо Станков, Ева Димова, Ира
Иванова, Йонка Петкова.

Във фоайето на галерията бе експони-
рана изложба с карикатури, нарисувани

от Соня Живкова.
Празникът премина в много веселие,

смях и добро настроение.
Евелина ГЕОРГИЕВА

СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ
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На 18.04.2016 г., точно на  рождения си
ден, на 74-годишна възраст си отиде от нас
диригентът, музикантът, педагогът, чове-
кът с огромно сърце и блага усмивка, една
от легендите на вършечката духова музика
- Димитър Пеев. 

С много тъга обществеността на Вър-
шец се прости с големия музикант и
човек, отдал енергията и силите си за раз-
витие на духовите оркестри в града, с ко-
легата и приятеля, оставил душата си във
всяко свое дело.

Няма човек в града и общината, който да
не познаваше Митко Пеев – Музиканта.
Нямаше честване, празник, сватба, кръ-
щене, погребение, на които той да не е
свирил!

Само след броени дни щеше да започне
поредният Национален преглед на учени-
ческите духови оркестри във Вършец, по
време на който, по традиция оркестър
„Дефилир”, чийто основател и създател бе
Митко Пеев, оглавяваше дефилето по
главната улица на града. Най-отпред, горд
със своите млади възпитаници, крачеше
неизменно ръководителят на оркестъра
маестро Пеев. Той бе човекът, по чиято
инициатива през 2010 г., след близо 20-го-
дишно прекъсване, Националният преглед
на ученическите духови оркестри бе въз-
роден. Толкова очакваше тазгодишния
фестивал – радваше се, че броят на заяви-
лите се оркестри е рекордно голям, инте-
ресуваше се от кои градове и села на
България ще пристигнат участниците, до
последно мислеше какъв репертоар да
подбере, за да изненада и впечатли тази
година журито с изпълненията на оркес-
търа.

Човекът, отдал душата и сърцето си на
духовата музика, е роден във Вършец, къ-
дето завършва средното си образование.
Като войник свири във военни духови ор-
кестри в Елхово и в Сливен. Работил е 43
години към бюро "Естрада" и едновре-
менно е водил градски духови оркестри

във Вършец. 
През 2009 г. създава ученически духов

оркестър „Дефилир” към СОУ „Иван
Вазов” – гр. Вършец, който започва дей-
ността си с 8 музиканти. Постепенно със-
тавът се разширява, броят на
оркестрантите достига до 32, застъпени са
всички видове духови инструменти. Днес
оркестърът наброява 23 човека и е носи-
тел на престижни международни и нацио-
нални награди.

Ръководител и диригент на оркестъра от
самото му създаване е маестро Димитър
Пеев – човекът, чиято професионална био-
графия премина през музикалните сцени
и естради, чието име свързваме като ди-
ригент на градския духов оркестър през
годините, човек с огромно търпение към
децата, с пословична любов към духовата
музика.

Мечтата на живота му бе да предаде зна-
нията и уменията си на младото поколе-
ние, да възроди градската духова музика,
да остави след себе си достойни послед-
ователи. 

Днес тази негова мечта вече е реалност!
Той съумя за краткото време да превърне
младите дарования от нешлифовани диа-
манти в прекрасни брилянти, показващи
блясъка и величието си на световните му-
зикални сцени чрез участията си в между-
народни фестивали във Франция,
Македония, Турция, Унгария, в национал-
ните прегледи на ученическите духови ор-
кестри, в празниците на Дико Илиев в
Монтана и Оряхово, във фестивала на ду-
ховата музика в Кнежа, в концертните
изяви в големите градове на страната.

Казват, че Господ прибира рано при себе
си любимите си хора. Димитър Пеев
тръгна нагоре, когато най-много искаше
да работи, когато толкова много искаше да
види откриването на тазгодишния Пре-
глед и да участва в него със своите млади
оркестранти! Толкова много музика
имаше в него, толкова много талант! Днес,
когато не е сред нас, ни липсва много. Но
вярваме, че успешно дирижира небесния
оркестър. 

Ще го запомним с безрезервната му от-
даденост към духовата музика, винаги ус-
михнат, тих, скромен, кротък и добър. Той
постоянно подчертаваше, че музиката му
дава тонус в живота. 

За град Вършец Димитър Пеев завинаги
ще остане една легенда.

Той ще продължи да свири своята духова
музика за всички нас, там горе, на небето!

В негова чест, организаторите на Нацио-
налния преглед на ученическите духови
оркестри, в лицето на Община Вършец,
взеха решение Прегледът да носи името
на Димитър Пеев.

Поклон пред светлата му памет!
Почивай в мир, Маестро!

Евелина ГЕОРГИЕВА

IN MEMORIAM

ДИМИТЪР ПЕЕВ ВЕЧЕ ДИРИЖИРА НЕБЕСНИЯ ОРКЕСТЪР

На 22.03.2016 г. в Разград се състоя
награждаване на победителите в ІV на-
ционален ученически журналисти-
чески конкурс "Григор Попов". 

Специалната награда на журито и
плакет бяха присъдени на творческия
колектив от СОУ "Иван Вазов" - Вър-
шец, изготвил вестник "Ученически
свят", по случай 143 години от обесва-
нето на Апостола на свободата. Екипът
се състоеше от учениците от 5-а клас и
учителите: Емилия Маринова, Яна
Петрова, Албена Дамянова, Петя Ми-
халева, Дора Данаилова и Димитринка
Маринова. 

Предварителната работа включваше
посещение на къща с паметна плоча в
с. Драганица, където Левски е отсядал.
Учениците написаха репортаж от пъ-
туването. В часовете по литература,
под ръководството на класната Еми
Маринова, пък написаха свои авторски
произведения, есета, размисли и сти-
хотворения, посветени на Апостола.
След направени разнопосочни и задъл-
бочени предварителни 

проучвания се оказа, че лечителят
Петър Димков със свои лични средства
е възстановил родната къща на Левски.
В негова памет бяха публикувани две
есета, написани от ученици от нашето
училище, наградени с първи места на
Националния конкурс, посветен на
125-годишнината от рождението на
Петър Димков. Специално представяне
направихме и на Григор Попов, жур-
налист и общественик, направил много
за родния си Разград. Елизабета Кру-
мова от 5-а клас оформи материал за

най-новата наука - биомиметиката и
нейното приложение. Никол Димит-
рова нарисува пролетна картина, позд-
рав към всички. Бяха публикувани
забавни факти от света на науката на
английски език, както и поучителна
приказка, отправена към връстниците.
След подбиране на най-интересното и
забавното, с редактирането се заеха
Недислав Руменов, Георги Миросла-
вов, Стефан Атанасов, Цветан Въгляр-
ски, Светлин Димитров,  Стела
Даниелова, Станислав Спасов и Георги
Даниелов. В час по история най-мла-
дата учителка Яна Петрова даде ин-
тервю с много и разнообразни
въпроси, поставени от учениците. 

Художественото оформяне бе под
контрола на художника на училището
– учителката Димитринка Маринова.
Предварително всички бяха запознати
с правилата и изискванията за изготвя-
нето на вестник-водещата новина, руб-
риките, забавните страници. 

Оформянето на вестника, заедно със
събирането и подреждането на мате-
риалите, проучвателската дейност, ре-
дактирането бе в продължение на два
месеца. 

Проектът за изработване на вестник
бе много полезен за целия екип, за-
щото всеки се включи със своите зна-
ния, интереси и идеи. 

След положените усилия, победата е
сладка! Дванадесетте страници на
вестника са изложени във фоайето на
СОУ "Иван Вазов" за прочит на публи-
куваните материали.

Дора ДАНАИЛОВА

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА В 
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОН-
КУРС ЗА СОУ „ИВАН ВАЗОВ“

Първият пролетен турнир по волейбол
за купа „Вършец 2016” се игра на 26 и 27
март в новата спортна зала на Вършец. 

В него взеха участие отбори от четири
града – Варна, Русе, Берковица и Вър-
шец. 

Много любители на спорта и на волей-
бола се насладиха на оспорвани и качест-
вени срещи през двата дни на турнира.
Тимовете бяха съставени както от мла-
дежи, така и от опитни бивши волейбо-
листи, които все още носят в сърцата си
любовта и страстта към този спорт. 

След много интересни двубои, до фи-
нала все пак достигнаха домакините от
Вършец и тимът на Черно море (Варна).
Срещата беше изпълнена с  красиви раз-

игравания и обрати, но победителят мо-
жеше да е само един. С резултат 3:1
гейма, шампион стана отборът на Черно
море.

На трето място се класира отборът от
Берковица, а на четвърто остана Дунав
(Русе).

Зам.- кметът на община Вършец Петър
Стефанов връчи купите на победителите.
Освен тях, те получиха и часовници с ло-
гото на община Вършец за спомен от
нашия град. Почетният гражданин на
Вършец и волейболист на националния
отбор Теодор Салпаров пък беше изпра-
тил оригинални волейболни топки за от-
борите.

Георги НИКОЛОВ

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) СПЕЧЕЛИ ПРОЛЕТ-
НИЯ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ ВЪВ ВЪРШЕЦ

На 08.04.2016 г. в Съюза на българските
журналисти - гр. София бе представен
сборникът с разкази " Единадесетият" на
издателство

"Световит".
От 212 предложени разказа в Нацио-

налния литературен конкурс „Албена”,
обявен от кметство Врабево, община
Троян, са избрани само 39, сред които е и
разказът "Божидара" с автор Мая Анге-
лова – учителка в НУ „Васил Левски” –
гр. Вършец.

Главен редактор на сборника е Владо
Даверов – писател и сценарист, а предсе-
дател на журито на конкурса е член-ко-
респондент доктор на изкуствата проф.
Аксиния Джурова. 

Авторката на разказа Мая Ангелова ще
дари сборник на библиотеката при НЧ
„Христо Ботев 1900” във Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА МАЯ АНГЕЛОВА ВКЛЮЧЕНО В СБОРНИК
С РАЗКАЗИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
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